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Warszawa, 02.03.2020 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pod 

nazwą: „Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku 

Starego Miasta 28 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie”, opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych nr 516484-N-2020 z dnia 26.02.2020 r.   

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA   

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) W związku z pytaniami, które wpłynęły do 

Zamawiającego od uczestników postepowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytania Wykonawcy do umowy głównej - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY,  załącznik nr 5 do SIWZ  

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1. SIWZ – Rozdział 2 – „Opis przedmiotu 
zamówienia”, pkt 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie 
ilości planowanego zużycia energii cieplnej w 
okresie obowiązywania umowy dla obiektów 
przy Rynku Starego Miasta 28 oraz ul. Srebrnej 
12, gdyż te dane są niezbędne do przygotowania 
oferty. Wykonawca bez tych danych nie jest w 
stanie dokonać wyliczenia oferty.  
 

Zamawiający określił w opisie przedmiotu 
zamówienia zasady, według których 
Wykonawcy mają obliczyć wynagrodzenie 
za realizację przedmiotu zamówienia. 
Polegają one na tym, że – na podstawie 
określonych danych o nieruchomościach – 
Wykonawca ma określić za jaką cenę 
wykona przedmiot zamówienia. Dlatego 
Zamawiający nie określił ilości 
planowanego zużycia energii cieplnej w 
okresie obowiązywania umowy. W ocenie 
Zamawiającego Wykonawca na podstawie 
zamieszczonych danych jest w stanie 
określić ile energii cieplnej będzie 
potrzebne na ogrzanie obydwu 
nieruchomości w czasie obowiązywania 
umowy i tym samym wyliczyć wartość 
oferty. 

2. SIWZ – Rozdział 13 – „Opis kryteriów”  
Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie 
dodatkowego kryterium oceny oferty. 
Informujemy, iż ceny i stawki określone w 
Taryfie dla ciepła, są regulowane i zatwierdzane 
przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a w 
chwili obecnej dwóch wykonawców posiada 
identyczną taryfę. Powyższe może skutkować 

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo 
powtórzenia się sytuacji  
z postępowania na dostawę energii cieplnej 
do siedzib przy Rynku Starego Miasta 28  
i przy ul. Srebrnej 12, które Zamawiający 
ogłosił w grudniu 2019r., nr ref: 
MW/ZP/26/PN/2019,  kiedy z przyczyn 
opisywanych przez Wykonawcę 



 

brakiem możliwości wyłonienia dostawcy ciepła, 
ponieważ oferty będą zawierały taką samą cenę.   

Zamawiający był zmuszony unieważnić 
postępowanie, Zamawiający przyjął, że to 
Wykonawca ma określić cenę, za jaką jest 
gotów zrealizować przedmiot zamówienia. 
Zamawiający nie widzi zgodnych z PZP 
obiektywnych kryteriów innych niż cena do 
wyłonienia Wykonawcy. 

3. Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) - §3 ust. 
2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź 
jak Zamawiający będzie określał moment 
wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zamówienia?  
 

Zamawiający posiada określone środki, 
które przeznaczy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia w okresie obowiązywania 
umowy. Ponieważ w IPU zostały określone 
zasady płatności za realizację przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający nie będzie 
określał momentu wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na realizację 
zamówienia z wyjątkiem sytuacji, która 
została określona w § 3 ust.2 IPU. 

4. Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie 
numeracji paragrafów w projekcie umowy.  

Zamawiający dokona poprawienia 
numeracji paragrafów w IPU. 

5. SIWZ – Załącznik nr 2 „Wzór formularza 
ofertowego” 
Wykonawca prosi o uzupełnienie Formularza 
Ofertowego o tabelę (wzór poniżej), w celu 
wyliczenia ceny ofertowej zgodnie z 
obowiązującą Taryfą. Dodatkowo rosimy o 
wskazanie planowanego zużycia GJ (kolumna 7) 
oraz ilości miesięcy (kolumna 8). 

Zamawiający z przyczyn określonych w 
odpowiedziach na pyt. 1 i 2 odrzuca 
uzupełnienie Formularza Ofertowego oraz 
nie określi planowanego zużycia energii 
cieplnej 

    

Dyrektor  

Muzeum Warszawy 

 /Ewa Nekanda – Trepka/ 


